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SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE 

Bestyrelsesmøde  
På Zoom 

Mandag 26-09-2022 fra kl. 8.00 – 11.00 
 

Deltagere: Elin Bonnesen, Rikke Borg Johannesen, Ea Lundsteen, Anne-Marie 
Eskildsen, Christina Lehtinen og Eva Marianne Terkelsen - Mette Bertelsen deltager 

fra kl. 9.00 til 9.45 
Afbud:  

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent (Eva) / 2 min 
Ordstyrer: Eva 

Referent: Ea 
 

2. Kort ”Tjek ind” (Bordet rundt) / 12 min 

Alle melder om at de har det godt – arbejdsmæssigt og privat 
 

3. Forperson orienterer (Eva) / 2 min  
Er tilmeldt repræsentantskabsmødet – uden tale- og stemmeret, da man som formand 
for sektionen er med som gæst. 

Eva har tænkt sig at deltage i generalforsamling i DS region syd og stille op til at 
deltage i repræsentantskabsmødet, så hun kan deltage med taleret – så må vi se om 

det kan lade sig gøre. 
 
Vi skal spørge Mette fra DS, hvordan vores formand kan få tale- og stemmeret på 

repræsentantskabsmødet. Se yderligere under det punkt. 
 

4. Orientering og status på Økonomi (Rikke / 10 min) 
Bjørnø har – forventeligt – kostet knap 22.000,- kr. => vi har en rest før dette 
bestyrelsesmøde på ca. 40.000,- kr. 

Der er ikke aftalt frikøb for bestyrelsen til Bjørnø. 
 

Der er planlagt følgende resten af 2022: 
Et online bestyrelsesmøde (september) = 4.200 

Et fysisk bestyrelsesmøde på fyn (oktober) = 15.000 
Et online bestyrelsesmøde (november) = 5-6.000 

 

Der bliver en udgift til Evas transport og eventuel overnatning i Århus ifbm. 
Repræsentantskabsmøde 

 
 Ca. 15.000,- kr. tilbage 

 

Vi har tidligere talt om, at vi gerne vil have merchandise vi kan bruge på 
Socialrådgiverdage. 

Vi har stadig har bøger, vi kan bruge til konkurrence på Socialrådgiverdage. 
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Det drøftes om vi skal bruge en del af det forventede restbeløb på at købe juridisk 
vejledning i forhold til at få afklaret om vi overhovedet kan ifalde rådgiveransvar. Dette 

skal drøftes med DS ift. hvad de betaler for og hvad det forventes sektionen selv 
betaler. 

 
 

Prioriteret liste til forbrug: 
 

- Juridisk bistand – vi skal afdække om det er sektionen eller DS der skal indhente tilbud på 
juridisk bistand med henblik på at få afklaret hvorvidt vi kan ifalde rådgiveransvar. Vi skal 
sikre os, at vi får kompetent juridisk bistand, så det er validt. 

- Merchandise – vi skal lade os inspirere af de selvstændige vi kender, der har merchandise 
som modtagerne er glade for og bruger, da det så har størst mulig effekt 

 
Beslutning ved første drøftelse: 
Vi prioriterer vores økonomi som ovenfor 

Vi taler med Mette om det, når hun kommer på mødet, om det er os eller DS der skal 
bestille og betale – så endelig beslutning afventer at Mette har deltaget 

 
Vi kan evt. drøfte med det forsikringsselskab som DS har været i kontakt med, om de 
kan anbefale advokat til den rådgivning vi søger pt. 

 
Beslutning efter Mette har deltaget: 

Vi afventer at DS har undersøgt og afdækket i forhold til juridisk bistand. 
Vi afventer at bestille merchandise til sidst på året, hvis der er penge til overs – men 
det er klogt at begynde tanker omkring hvilket merchandise vi kan tænke os og hvor 

det skal bestilles. 
Det skal på dagsorden – under økonomi – i oktober og november. 

 
5. Evaluering af og opfølgning på Sommertræffet og hvilke tiltag (alle) /30 min 

er i gang /skal i gang og hvilke tiltag må vente  

(punktet må evt. forsætte efter mødet med Mette, i fht opsamling på kommende 
opgaver) 

 
Tilbagemeldinger via evaluering:  
Generelt har deltagerne oplevet en god dag, der er dejligt på Bjørnø. 

Det kan måske overvejes at starte dagen før med hygge, eller starte senere på dagen, 
så man ikke skal så tidligt op for at deltage 

Det har fyldt en del i evalueringen at man har været tidligt oppe og at man derfor 
bliver hurtigt træt. 

De fleste synes det var et godt indhold og spændende dage – godt med besøg af Signe 
(kandidat til formandsposten i DS), der også gav nogle gode drøftelser. 
Faciliteringen var til tider forvirrende men det var spændende emner og gode snakke. 

Dejlige fysiske rammer. 
Deltagerne synes det var dejligt at være sammen og lære hinanden at kende – 

overveje hvorfor det er nye der deltager hver gang. 
Generelt en god dag med gode drøftelser. 
 

Bestyrelsen drøfter; 
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- Skal det være på Bjørnø, eller måske mere centralt?  

- hvilken sammenhæng kan der spores mellem indhold/oplæg på Bjørnø og hvem der 
deltager? 

- Skal vi mon være ude i bedre tid med at undersøge: Hvad vi vil? Hvor? Skal der være en 
arbejdsgruppe? Melde dato ud i meget god tid 

- Skal det være med overnatning? I så fald skal det så være fra dagen før programmet, eller 
efter programmet? 

- Måske sommertræffet skal ligge inden sommerferien? 

- Det er sårbart med kun 2 i arbejdsgruppen 

- Skal vi lægge så meget arbejde og penge i et arrangement der ikke har større tilslutning? 

- Oplever at folk kommer for at få noget – ikke for at deltage 

- Der skal laves noget reklame for de grupper der blev dannet på Bjørnø, så flere medlemmer 
kan få lov at engagere sig 

- Det er ikke et nederlag hvis grupper ikke opstår – men et udtryk for medlemmernes ønsker 

- Vi skal være meget bedre til at skrive ud og orientere om hvad vi laver – så medlemmerne 
får bedre mulighed for engagere sig - Vi skal arbejde med at gøre det mere nærværende 

- Vi skal huske at ikke alle medlemmer er på Facebook 

- Vi kan bruge Facebook til at henvise til at referater er på hjemmesiden  

- Særlige ting (eksempelvis dagsorden til generalforsamling) bør sendes ud via Søs så alle 
medlemmer får det 

 

Beslutning: 
Christina laver skriv – lægger det på Facebook og deler i E-netværk 

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen lægges på sektionens Facebook samt 
distribueres via E-netværket. 
 

Pause ca. kl. 9.45 – 10.00 
 

6. Orientering fra DS og dialog med DS (Mette / 30 min) 
Herunder drøftelse vedr. juridisk bistand og rådgiveransvarsforsikring. 
 

Mette er med fra sin togtur gennem landet ☺ 
 

Der skal samles op på ting fra mødet den 11. august med sektionen (Mads og Mette) 
og der er i den forbindelse spørgsmål til os. 

 
DS er i dialog med forskellige advokatvirksomheder for at finde mulig rådgivning – og 
Mette ønsker vores tilbagemeldinger på det. 

 
Mette spørger i hvilke situationer vi har brug for juridisk rådgivning: 

 
- Kontrakter med kunder 
- Rådgiveransvar; rådgivning til borgere, undervisning i lovstof, vejledning 

til kommuner (enkeltsager, undervisning, drøftelse af generelle 
problemstillinger, arbejdsgangsbeskrivelser mv.) 

Det er dyrt at få kigget en kontrakt igennem ved en advokat. 
Klarhed over hvilken aftale man har indgået. Herunder hvordan det skal 
afklares ift. konflikter – hvordan får man præcist beskrevet hvad man har 

aftalt 
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- Hvordan kommer man ud af kontrakter ved mislighold eller ved andre 
forhold. 

- Juridiske problematikker ift. hvis man har ansatte 
- Hvordan er man stillet, hvis man har en højkonflikt sag, hvor man 

efterfølgende kan blive usikker på om borgeren ”kommer efter” en – kan 
man så få advokathjælp i den sammenhæng 

- Udlejere/leje af lokale – kan også indvirke på forsikringsforhold 
- Kan det betale sig at lave den ene eller anden virksomhedstype – også i 

forhold til hvordan man personligt er stillet ift. evt. rådgiveransvar mv. 

 
Mette tænker at det ender med at der bliver en pulje, hvori man kan søge timer – 

og så bliver der ansøgningsrunder, så den ikke tømmes med det samme. 
Mette lytter sig til, at der er to overordnede kategorier: Grundlæggende 
(kontrakter mv,) og ad hoc (særlige/konkrete sager. 

  
Mette spørger også hvor stort behovet er: 

 
- Bestyrelsen tilkendegiver at det kan være svært at vurdere behovet – 

også fordi man individuelt har forsikret sig på forskellig vis og deraf har 

forskellige dækninger og behov. 
- Bestyrelsen tilkendegiver at man som virksomhed selv må forsikre sig 

bedst muligt. Det handler især om den rådgiveransvarsforsikring vi ikke 
selv kan tegne nogle steder 

 

Vi er velkomne til at skrive til Mette, hvis vi kommer på flere situationer. 
 

I forhold til rådgiveransvar, så er årsagen til at selskaberne ikke kan forsikre os, 
at vi rådgiver meget bredt, så det er svært for dem at skabe en forsikring. 
Der er også rejst spørgsmål om hvorvidt vi overhovedet kan ifalde 

rådgiveransvar.  
Søren fra DS (chef i administrationsafdelingen) er i dialog med 

forsikringsselskaber og advokater om dette. Hvis vi selv har overskud og tid til at 
kigge på det er vi velkomne til at forfølge det – men ellers skal DS nok løbe med 
opgaven. 

Mette foreslår at Søren og Mette løber videre med opgaven, og så beder de 
sektionen om yderligere, hvis der er behov. 

 
Det DS er i gang med ift. sektionen er; 
• Advokathjælp 

• Rådgiveransvarsforsikring 

• Startpakke til nye selvstændige 
Der er nedsat en arbejdsgruppe på Bjørnø (Rikke og Anne-Marie), som er dem Mette skal aftale et 
møde med 

 
Mette forventer at deltage i vores fysiske bestyrelsesmøde i Odense den 27. 
oktober. 

 
Eva spørger hvorfor hun som formand for sektionen ikke har taleret på 

repræsentantskabsmødet? 
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Mette vil undersøge det ved Anders Jonasen og vende tilbage med svar. 
Eva er også velkommen til at selv at kontakte Anders. 

 
Mette runder af med at sige, at vi altid er velkommen til at ringe eller skrive til 

hende, hvis der opstår noget. 
 

Beslutningspunkter/drøftelser 10.00  
Fortsættelse af pkt 5 i fht opsamling på kommende opgaver / 10 min 
Se samlet referat af punktet ovenfor 

 
7. Generalforsamling 2023 (Ea og Elin /20 min) 

30. januar 2023 og Temadag i (I Aarhus)  
- Herunder afsætning af økonomisk ramme 
Elin og Ea har mødtes nogle gange over Teams og efterspørger en økonomisk ramme. 

 
Beslutning: 40.000, - kr.  

8. Opsamling af punkter og opgaver (dirigenten?) / 15 min 

Se under de enkelte punkter, hvor der er angivet beslutninger og hvem der løser 

opgaverne 

9. Eventuelt (dirigenten?) / 5 min 

Kan der være betaling i form af frikøb i at påtage sig en stor opgave? 
Det har der ikke været hidtil, da der er en gammel beslutning om, at der kun gives frikøb 

til bestyrelsesmøder – skal det ændres, skal det på en kommende dagsorden som 
beslutningspunkt. 
DS skal inddrages ift. om det er ok at vi ændrer dette. 

Punktet skal dagsordensættes til førstkommende bestyrelsesmøde – Christina formulerer 
punktet. 

-- 

En af grupperne fra Bjørnø har arrangeret Virtuelt netværk og os fra bestyrelsen deltager 

på skift; 

7/10 Ea deltager 
11/11 Elin deltager 
16/12 Christina deltager 

10. Evaluering/afslutning af bestyrelsesmødet (dirigenten?) / 10 min 

Vi drøfter fordele og ulemper ved fysiske >< online møder og hvilke punkter/typer af 
emner der egner sig bedst til de typer af møder. 
Der er enighed i, at det økonomisk er den bedste løsning at hvert andet møde er online. 
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TAK FOR I DAG ☺   


